
GN 4 – PRAVÁ A NEPRAVÁ CÍRKEV

- PRVNÍ VRAŽDA V DĚJINÁCH MĚLA NÁBOŽENSKÝ 

MOTIV

- PROČ JEDNA OBĚŤ BYLA PŘIJATA A DRUHÁ NE?

- KDE SE VZALA ŽENA PRO KAINA?

- CO ZNAMENÁ VLÁDNOUT NAD HŘÍCHEM?



1) KAŽDÉ ROZHODNUTÍ MÁ SVÉ DŮSLEDKY

V této kapitole vidíme důsledky jejich rozhodnutí:

- Násilí v jejich vlastní rodině vyústí v zabití  jejich syna

- Manželství muže a ženy je změněno na vztah muže a 2 žen (Lámech)

- Lámech nejenom že zabil, ale ještě se s tím chlubí (pokračování násilí)

- Ještě více se vzdálili od Božího plánu

- Kain úplně ztratil vztah s Bohem

Adam a Eva po celý svůj život viděli důsledky svých chybných rozhodnutí
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1) KAŽDÉ ROZHODNUTÍ MÁ SVÉ DŮSLEDKY

Příklady: V 18. století bylo zajímavým porovnáním kam se ubírala 

společnost ve Francii a v Anglii. 

Ve Francii vypukla revoluce proti Bohu a králi, člověk se stal středem, 

o společnosti měl rozhodovat jen lid, ne Boží zákony. Výsledek? 

Socialistický humanismus prosazený násilím, obrovské krveprolití a 

naprostá zhouba! 

Naproti tomu anglická společnost přijala autoritu Bible, nastala 

veliká obroda společnosti a takový pokrok, že Anglie se stala 

světovou velmocí. Náš vztah k Božím zákonům má vliv na rozvoj 

společnosti.

Podobně i Jihlava prožila obrodu společnosti v 16.století tedy v 

době, kdy se 95% obyvatelstva hlásilo u učení Luteránů, kteří 

vyučovali Bibli. V té době měla Jihlava celosvětový věhlas, poté co 

byli tito křesťané vyhnáni z Jihlavy, nastává úpadek.
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1) KAŽDÉ ROZHODNUTÍ MÁ SVÉ DŮSLEDKY

Příklady: 

Podobně i USA

Možná obdivujeme 

americkou společnost, její 

ekonomiku, fungování, ale 

základem americké 

společnosti (především v 

18-20.stol.) bylo 

uplatňování biblických 

principů v praxi.
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2) GEN.4 - DŮSLEDKY
Genesis 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Řekla: Vytvořila 

jsem muže s Hospodinem. 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale 

Kain se stal rolníkem. 3 Po nějakém čase se stalo, že Kain přinesl z plodů země obětní dar 

Hospodinu. 4 I Ábel obětoval, avšak on přinesl z prvorozených svého stáda a z nich ty tučné 

části. A Hospodin shlédl na Ábela a na jeho obětní dar, 5 ale na Kaina a na jeho obětní dar 

neshlédl. Kain vzplanul velikým hněvem a jeho tvář opadla. 6 Hospodin Kainovi řekl: Proč jsi 

vzplanul hněvem a proč tvoje tvář opadla? 7 Cožpak nebudeš pozdvižen, budeš-li jednat 

správně? A jestli nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích. Dychtí po tobě, ale ty nad 

ním máš vládnout. 8 Kain řekl svému bratru Ábelovi: Pojďme na pole. A stalo se, když byli na 

poli, že Kain povstal proti svému bratru Ábelovi a zabil ho. 9 Hospodin řekl Kainovi: Kde je tvůj 

bratr Ábel? On odpověděl: Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra? 10 Hospodin řekl: 

Cos to udělal? Slyš, krev tvého bratra ke mně křičí ze země! 11 A nyní budeš proklet a vyvržen 

ze země, která otevřela svá ústa, aby ze tvé ruky přijala krev tvého bratra. 12 Když budeš 

obdělávat zemi, již ti nevydá svou sílu. Budeš na zemi bezdomovcem a tulákem. 13 Kain 

Hospodinu odpověděl: Můj trest je větší, než se dá unést. 14 Hle, dnes jsi mne vyhnal z 

povrchu země a před tvou tváří se budu muset ukrývat. Budu na zemi bezdomovcem a 

tulákem a každý, kdo mě najde, mne bude moci zabít.



2) GEN.4 - DŮSLEDKY
15 Hospodin mu řekl: Ne tak. Kdokoliv by Kaina zabil, přivodí si sedminásobnou pomstu. A 

Hospodin vložil na Kaina znamení, aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil. 16 Kain odešel od 

Hospodina a pobýval v zemi Nódu na východ od Edenu. 17 I poznal Kain svou ženu, ta 

otěhotněla a porodila Henocha. Pak stavěl město a nazval jméno toho města podle jména 

svého syna Henocha. 18 Henochovi se narodil Írad, Írad zplodil Mechújáela, Mechújáel zplodil 

Metúšáela, Metúšáel zplodil Lámecha. 19 Lámech si vzal dvě ženy. Jméno jedné bylo Áda a 

jméno druhé Sila. 20 Áda porodila Jábala, který se stal otcem těch, kdo bydlí ve stanu a 

chovají dobytek. 21 Jeho bratr se jmenoval Júbal. Ten se stal otcem všech hrajících na lyru a 

flétnu. 22 A Sila, ta také porodila: Túbal-kaina, kováře všech bronzových a železných nástrojů. 

Túbal-kainova sestra byla Naama. 23 I řekl Lámech svým ženám: Ádo a Silo, slyšte můj hlas! 

Ženy Lámechovy, naslouchejte mé řeči! Neboť jsem zabil muže za svou modřinu, chlapce za 

svůj šrám. 24 Jestliže Kain bude pomstěn sedminásobně, Lámech sedmdesátisedminásobně. 

25 Adam znovu poznal svou ženu, ta porodila syna a dala mu jméno Šét, neboť řekla: Bůh mi 

vložil dalšího potomka místo Ábela, jehož zabil Kain. 26 A Šétovi, také jemu se narodil syn. Dal 

mu jméno Enóš. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména.
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3) ADAMOVA RODINA

Genesis 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Řekla: 

Vytvořila jsem muže s Hospodinem.

Slovo „poznal“ znamená intimní společenství a sexuální vztah

Dle Ge.3:15 A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její; ono tobě 

rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. 

Eva se zřejmě domnívala, že Kain je to zaslíbené símě, který Satana zničí, ale skutečnost 

byla, že právě tento syn zcela podlehl zlobě a nenávisti vůči Bohu a bratrovi.

Jméno Kain znamená získaný
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3) ADAMOVA RODINA
Gen.4:17 I poznal Kain svou ženu….

Adam a Eva měli dle židovské tradice 56 dětí (uvádí to i Josef Flavius), Lámech měl mít 77 dětí

Důležitý je výraz ve verši 3 Po nějakém čase se stalo… Bible tedy neudává všechny informace. 

Dle Gen. 5:4 Po zplození Šéta bylo Adamových dnů osm set let a zplodil syny a dcery – takže 

jich měl mnoho, ale jen někteří jsou uvedeni.

Takže Kain si mohl vzít svou sestru – bylo to po delším čase, kdy mohla dorůst celá generace, 

verš 14 – Kain se bojí lidí, kteří by ho moli zabít, takže civilizace již narostla.

Genetická výbava mohla být lepší než je naše a tím nebyl problém, aby se brali mezi sebou. Dr. 

Wallace, Brown, Cane - výzkumy prokázaly, že existuje tzv. mitochondrie, která se dědí pouze v 

ženské linii a nesměšuje se s dědictvím po otci. Wallace porovnal tuto DNA u více než osmi set 

žen a dospěl k výsledku, že musely mít všechny ženy jedinou matku!
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3) ADAMOVA RODINA
Podobně jako mitochondrie přenášené z ženy na její dcery, stejně 

tak se z otce na syna přenáší tzv. chromozom Y. 

Genetik Hammer z Tucsonské univerzity v Arizoně přinesl důkaz, že 

existovala jak pramáti Eva, tak praotec Adam.

Vědci se pokoušeli prověřit části chromozomů u padesáti mužů z 

celého světa. Výsledek byl obdivuhodný! Všichni evropští, afričtí, 

australští a japonští muži pocházejí z jednoho předka! (jejich 

chromozom Y). Na základě výzkumu se také domnívají, že Adam 

byl černoch!

Sumersko-babylonské mýty říkají stvořeným lidem „černé hlavy“, 

nebo „černohlaví lidé“!
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4) PROČ BŮH PŘIJAL JEN JEDNU OBĚŤ?

Bůh ukázal Adamovi a Evě první oběť, kdy místo nich 

zabil zvíře, byla prolita krev, aby se Boží hněv usmířil.

Zde Ábel přináší krvavou oběť (to nejlepší ze stáda) a 

Kain jen z plodů země. 

Problém Kaina byl jeho postoj – Adam s Evou určitě své 

děti poučili o tom, že hříšný člověk může předstoupit 

před Boha pouze na základě krve zástupné oběti. Kain 

na toto nedbal. Neřídil se tím, co jim Bůh ukázal. 

Zvířecí oběť – přišel nenávratně o to nejlepší ze svého 

stáda !

Oběť z plodů země – stálo ho to méně

4-4A/10



4) PROČ BŮH PŘIJAL JEN JEDNU OBĚŤ?

Židům 11:4 Vírou přinesl Ábel Bohu lepší oběť než Kain. 

Skrze ni se mu dostalo svědectví, že je spravedlivý, když 

Bůh vydával svědectví při jeho darech, a skrze tu víru 

ještě mluví, i když zemřel.

1 Janův 3:11 Neboť to je ta zvěst, kterou jste slyšeli od 

počátku: abychom se navzájem milovali.

12 Ne jako Kain, který byl ze Zlého a zabil svého bratra. 

A proč ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, 

kdežto skutky jeho bratra byly spravedlivé.

Boha nemůžeme uctívat jak to určíme my, ale jak to 

chce on. Mohou se nám nelíbit krvavé oběti, ale tím 

ukazuje na hloubku hříchu. 
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4) PROČ BŮH PŘIJAL JEN JEDNU OBĚŤ?

Bůh nám zde také ukazuje, že nesmažeme své hříchy 

tím, že to nějak odčiníme – říká, kvůli postojům (víře, 

pokoře) Ábela jsem ho přijal.

Židům 9:22 A téměř všechno se podle Zákona očišťuje 

krví a bez vylití krve není odpuštění.

Všichni potřebujeme Boží odpuštění a Ábel si to 

uvědomoval – chtěl udělat vše, aby mu bylo 

odpuštěno, aby měl vztah s Bohem

Kain – měl náboženství o samospravedlnosti, bez 

ochoty nechat posoudit, zda je to správné, ve vlastní 

síle, já jsem prvorozený syn!
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5) PŘEDOBRAZ PRAVÉ A FALEŠNÉ CÍRKVE

Kain si vytvořil náboženství podle vlastních představ, byl středem svého náboženství. 

Po celou historii byli ti, co upřímně uctívali Boha vždy zabíjeni a perzekuováni:

- Ježíš Kristus – zabit na kříži saducei a farizei, protože jim boural jejich náboženský systém, 

Saduceové řídili chrám a měli z toho velký zisk, Ježíš z chrámu vyhnal prodavače

- Křesťané v 1. století – nechtěli uctívat císaře jako Boha (narušovali náboženský systém)

- John Wycliffe – vystupoval proti moci církve, boural náboženský systém, prohlášen za 

kacíře

- Jan Hus – upálen, protože jim boural jejich náboženský systém (odpustky, …)

- Martin Luther – kdyby neměl mocné zastánce, byl by také upálen, bojoval proti církvi (95 

tezí)
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6) PROČ KAIN ZABIL ÁBELA?

Kain byl konfrontován s pravdou a to ho velmi rozčílilo, byl Bohem varován a přesto zabil 

svého bratra.

- Mučedníci v historii byli zabiti, protože konfrontovali pravdu s jejich náboženským 

systémem. Ti, co je zabíjeli, byli přesvědčeni, že mají pravdu a že slouží Bohu. 

- Např. Hus podle nich přinášel falešná učení a přitom to bylo přesně naopak – jen 

poukázal na falešná učení (odpustky, majetek církve….) v protikladu s učením Bible. 

Vytvořili si jen lidská nařízení a chtěli, aby lidé tyto nařízení dodržovali.

- Marek 7:6 Řekl jim: "Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: `Tento lid ctí 

mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; 7 marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce 

naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.´ 8 Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské 

tradice."
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6) PROČ KAIN ZABIL ÁBELA?

V historii církve vidíme mnoho lidských rozhodnutí, církev dělala věci, které jí Bůh nesvěřil

- Snaha vládnout nad majetkem a národy (papežství)

- Křižácké výpravy

- Pogromy na Židech

- Snaha ovládat lidi

- Různá falešná učení 

Vždy když se někdo postavil proti těmto věcem, pak měl velké problémy.

Od začátku lidstva je tu pravá a falešná církev a to vidíme již u Kaina a Ábela. Kain chtěl 

také nějakým způsobem uctívat Boha, ale způsobem, který byl pro Boha nepřijatelným.
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7) NEVĚSTA/NEVĚSTKA

V České Republice mnoho lidí nesnáší církev.  Vidíme, že 

mnozí, kteří si říkají křesťané, uctívají Boha podobně jako 

Kain

- Dělají si, co chtějí a nerespektují Boží přikázání

- Všichni křesťané jsou reprezentanti Boha, ale pokud 

nerespektují Bibli a biblické principy, pak dělají ostudu.

Bible rozlišuje církev jako nevěstu a jako nevěrnici 

(prostitutku). 

2 Korintským 11:2 Vždyť vás žárlivě střežím Boží žárlivostí; 

zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou 

pannu odevzdal Kristu.
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8) VLÁDA NAD HŘÍCHEM

Genesis 4:7 Cožpak nebudeš pozdvižen, budeš-li 

jednat správně? A jestli nebudeš jednat správně, ve 

dveřích číhá hřích. Dychtí po tobě, ale ty nad ním máš 

vládnout.

Jsme potomci Adama, hříšníci, máme nedobré 

tendence, ale Bůh touží nám s tím pomoct.

Jakubův 4:8 Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám. 

Očisťte ruce, hříšníci, a očisťte srdce, lidé dvojí mysli.

Dle Septuaginty – jestliže budeš obětovat správně, 

cožpak nebudeš přijat?
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9) JHWH

Genesis 4:26 A Šétovi, také jemu se narodil syn. Dal mu 

jméno Enóš. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména.

Jméno Enóš znamená křehký, smrtelný

Nicméně část lidstva porozuměla, že s Bohem může mít 

vztah.

- Rozvíjí se zpracování železa a bronzu

- Rozvíjí se hra na hudební nástroje

- Stavěli města !

- Rozvíjí se chov dobytka
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10) OTÁZKY

- Je Bůh spravedlivý, není to selekce, když 

jednoho přijímá a jiného ne?

- Co znamená Kainovo znamení?

- Co znamená, že krev tvého bratra ke mně 

křičí ze země?

- Proč měl být Lámech pomstěn 

sedminásobně?
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